TOIMINTAKERTOMUS 2016
Yleistä
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on keskittynyt jäsenkuntansa ammatillisen identiteetin
vahvistamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Se on järjestänyt kansainvälisiä ja kotimaisia
seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä antanut lausuntoja. Seura on panostanut
yhteistyöverkoston luomiseen ja sitä kautta kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden
lisäämiseen.
Jäsenmäärä
Seurassa oli vuoden 2016 lopulla jäseniä yhteensä 593, joista henkilöjäseniä 565 ja
yhteisöjäseniä 28. Henkilöjäsenistä työelämän ulkopuolisia jäseniä oli 88 ja kunniajäseniä 4.
Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2016 puheenjohtaja Jarmo Saarti ja jäseninä
varapuheenjohtaja Susanna Nykyri, Irma Reijonen, Anne Holappa, Pälvi Kaiponen, Hellevi
Hakala, Antti Virrankoski, Virpi Kultanen ja Jonna Toukonen.
Signumin toimituskunnan edustajina kokouksissa oli Päivikki Karhula 30.6. 2016 asti ja 1.7.
alkaen päätoimittaja- toimitussihteeripari Johanna Lahikainen – Minna Marjamaa.
Sihteerinä toimi Tuula Hurskainen ja taloudenhoitajana Anne Sämpi.
Tilintarkastajana toimi Kari Lydman ja toiminnantarkastajana Hannele Näveri-Ranta.
Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seuran sihteeri
ja taloudenhoitaja. Työvaliokunnan tehtävänä on ollut hallituksen kokousten valmistelu ja
seuran kiireellisten asioiden hoitaminen.
Kirjastoseurojen neuvottelukunta
Kirjastoseurojen neuvottelukunta on toiminut kirjastoseurojen välisen epämuodollisen yhteistyön
elimenä ja toimintatapana oli vuonna 2016 poliittinen vaikuttaminen erityisesti
tekijänoikeudellisissa asioissa.
Neuvottelukuntaan on osallistunut STKS, Suomen kirjastoseura ja Finlands svenska
biblioteksförening.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 09.5.2016 Tieteiden talolla, Helsingissä.
Paikalla oli 10 seuran jäsentä. Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja
vastuuvelvollisille vuodelta 2015.
Puheenjohtaja Jarmo Saarti esitteli hallituksen tekemät muutokset sääntöihin ja tässä
kokouksessa ne käsiteltiin ensimmäisen kerran. Puheenjohtajan esittämät sääntömuutokset
hyväksyttiin ja vietiin toiseen käsittelyyn syyskokoukseen jossa muutokset hyväksyttiin.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 18.11.2016 Tieteiden talolla äänestettiin hallituksen
jäsenistä kaudelle 2017-2018. Hallitukseen valittiin uusina Risto Heikkinen ja Anna-Sofia Ruth.
Vanhoina jäseninä jatkavat Antti Virrankoski, Susanna Nykyri (varapuheenjohtaja), Jonna
Toukonen, Hellevi Hakala. Virpi Kultanen ja Irma Reijonen toiselle kaudelle.
Puheenjohtaja Jarmo Saarti jatkaa kaudelle 2016-2017. Sihteeri Tuula Hurskainen ja
taloudenhoitaja Anne Sämpi jatkavat.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2017.

Valittiin tilintarkastajat: Vesa Ikäheimo ja varalle Kari Lydman ja toiminnantarkastajaksi Juha
Leppämäki, varalle Maria Forsman.
Seuran jäsenmaksut, Signumin tilaushinnat ja seminaarien osallistumismaksut vahvistettiin.
Pysyvät samana kuin edellisenä vuotena eli varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 38 euroa,
työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset) 23 euroa ja yhteisöjäsenet 165
euroa per vuosi. Signumin tilaushinta on 50 euroa kotimaassa ja 60 euroa ulkomaille.
Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 10 kertaa.
Hallituksen ja työryhmien yhteistyö
Syystapaaminen
Hallituksen ja työryhmien yhteistapaaminen järjestettiin Tieteiden talolla 13.9.2016.
Suunniteltiin seminaaritarjontaa ja seuran viestintää erityisesti verkkoviestinnän osalta.
Toiminnanjohtaja Rauha Maarno kävi esittelemässä Suomen kirjastoseuran strategiaa.
Päätettiin tehdä STKS:n strategia vuoden 2017 aikana.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Signum
Vuonna 2016 Signumista ilmestyi neljä numeroa.
Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi Päivikki Karhula, Maaria
Harviainen ja Juha Kämäräinen.
Verkkoviestintä
Seura viesti toiminnastaan verkossa osoitteessa www.stks.fi ja seuran jäsenistön oma
sähköpostilista toimi osoitteessa stks@lista.tsv.fi.
Seura on myös mukana yhteisöpalvelu Facebookissa ja Twitterissä.
Facebookissa seuraajia oli vuoden 2016 lopulla jo lähemmäs 700 ja uutisia sekä ilmoituksia
jaettiin entistä useamman henkilön voimin. Myös Twitterin puolella aktivoiduttiin aiempaa
enemmän.
Jäsentiedotteet
Seuran jäsenille lähetettiin vuoden 2016 aikana kaksi jäsentiedotetta eli jäsenkirjettä.
Työryhmät
Vuoden 2016 aikana toimivat seuraavat työryhmät.
Aineiston saatavuus-työryhmä
kehittää aineiston saatavuutta ja kokoelmien yhteiskäyttöä Suomessa.
Asiakaspalvelutyöryhmä
edistää kirjastosihteerien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Työryhmä vastaa
Kaukopalvelun käsikirjan ylläpidosta.
Erikoiskirjastojen työryhmä
on toiminut erikoiskirjastojen yhdyssiteenä ja keskustelu- ja yhteistyöfoorumina.
Informaatiolukutaito-työryhmä
edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimii sekä ammattikorkeakouluettä yliopistokirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana.
Informaatiolukutaidon opetuksessa painotetaan yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja kirjaston
välillä.

Kirjastojuridiikan työryhmä
seuraa säädösvalmisteluja tieteellisten kirjastojen toiminnan alueella sekä kotimaisella että
kansainvälisellä tasolla. Työryhmä valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa kirjastojen
juridisiin asioihin liittyen.
Kokoelmatyöryhmä
kirjastojen kokoelmapoliittista suunnittelutyötä tukeva ryhmä joka tarjosi keskustelufoorumin
kirjastojen kokoelmatyölle.
Senioriklubi pitää yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjestää
tutustumisretkiä kirjastoihin.
Taidekirjastojen työryhmä
edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.
Tietoaineistotyöryhmä
seuraa kausijulkaisualan ja elektronisten aineistojen kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja
tutkimusta.
Tutkijapalveluiden työryhmä
edistää teorian ja menetelmien osaamista sekä yhteistyötä tieteellisissä kirjastoissa ja
tietopalveluissa seuraavilla aihealueilla: tutkimuksen arviointi ja bibliometriikka, tutkimusdata,
avoimet julkaisuarkistot sekä avoin tieteellinen julkaiseminen ja muut ajankohtaiset
tutkijapalvelut.
Toiminta: koulutus, seminaarit ja konferenssit
Aineiston saatavuus-työryhmä päivitti kaukopalvelukäsikirjan verkkoon.
Asiakaspalvelutyöryhmä järjesti 28.10.2016 asiakaspalveluseminaarin ”Parasta on muutos –
kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus” jossa käsiteltiin kirjastoissa meneillään olevaa muutosta,
oppimisen tulevaisuutta ja uusia tilaratkaisuja palveluiden näkökulmasta.
Erikoiskirjastojen työryhmän sihteeri toimi erikoiskirjastojen edustajana STKS:n historiikin
ohjausryhmässä. Vuoden aikana päätettiin että työryhmä muuttaa toimintatapansa ns. special
interest group-muotoon.
Informaatiolukutaitoryhmä järjesti 21.11.2016 seminaarin ”Oppimisen tulevaisuus – työkaluja
muutokseen.
Kirjastojuridiikan työryhmän Pekka Heikkinen ja Pekka Olsbo osallistuivat työryhmän jäseninä
kansallisen KAM-juridinen yhteistyöryhmän kokouksiin ja toimintaan.
Taidekirjastojen työryhmästä oli ARLIS/Nordenin vuosikokouksessa ja konferenssissa
Oslossa 9.-11.6. mukana Minna Meronen, Jenni Mikkonen, Suvi Juvonen, Maarit Heikkinen,
Leena Ilkko, Tapani Takalo, Katri Ojaniemi ja Piia Pitkänen.
Tietoaineistotyöryhmän seminaari ”E-aineistojen muuttuva käyttö” järjestettiin 5.10.2016.
Tutkijapalveluiden työryhmä järjesti 7.10.2016 ”Opitaan yhdessä! Fasilitointi- ja
vuorovaikutustaitojen kehittäminen-koulutuksen.

Kansallinen yhteistyö
Seura oli jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Suomen tiedekustantajien liitossa ja
Suomen kirjastomuseoyhdistyksessä. Seura toimi Karl-Erik Henrikssonin rahastossa yhdessä
Suomen kirjastoseuran kanssa.
Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry ja STKS asettivat ehdokkaan TSV:n hallituksen vaaliin ja
valituiksi tulivat STKS Jarmo Saarti (varsinainen jäsen) ja ITY Susanna Nykyri (varajäsen) 3vuotiskaudelle 2017-2019.
Kansainvälinen yhteistyö
Jäsenyydet
EBLIDA,
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations.
Hellevi Hakala osallistui EBLIDAn vuosikokoukseen ja seminaariin toukokuussa 2016.
IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions.
STKS:n hallituksen edustajana IFLAssa on Jarmo Saarti. Saarti osallistui vuosikokoukseen
elokuussa 2016.
LIBER, Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche.
Seura oli aktiivinen toimija konferenssissa ja sen järjestämisessä. Signumista julkaistiin
englanninkielinen Liber-teemanumero 2/2016.
UK Serials Group
Tiina Jounio osallistui UK Serials Groupin konferenssiin ja vuosikokoukseen Bournemouthissa
11.-13.4.2016.
Muita yhteistyötahoja
STKS:n tutkijapalveluryhmän ja SYN:in tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmän
yhteyshenkilönä toimi Johanna Lahikainen.
Talous
Seuran talous sopeutettiin käytössä oleviin tuloihin vuoden 2016 aikana.
Toimintansa seura rahoittaa pääasiassa jäsenmaksuilla, Signumin vuositilauksilla ja
seminaarien tuotoilla.
Avustukset ja apurahat
Seura ei myöntänyt vuonna 2016 apurahoja ja avustuksia.

